
SENIOR Otrokovice, p.o.

Oběd Svačina Večeře

Pondělí     

14.10.   

Bílá káva, čaj,  pomazánka z 

ajvaru 50 g, pečivo s vlákninou, 

chléb       Obsahuje: 1,7

Bramborová polévka s hlívou, drůbeží rizoto sypané 

sýrem, okurkový salát      Obsahuje: 1,7,9

Tvarohovo 
smetanový 

dezert                       
Obsahuje:1,7

Valašská kyselice, pečivo 2 ks              

2- masová polévka s bramborem      
Obsahuje: 1,3,7,9

Úterý      

15.10.    

     Bílá káva, čaj, šáteček s 

makovou náplní 2 ks                               

2- šáteček s tvarohovou náplní 2 ks  
Obsahuje: 1,7                                     

Drůbeží vývar s játrovou rýží a nudlemi, kachní prsa na 

kmíně, dušené červené zelí, bramborový knedlík                                            

2- moravský vrabec, cuketové zelí  Obsahuje:1,3,7,9

Ovoce    
         Masová pomazánka 100 g, 

kváskový chléb 3 ks, sekaná cibulka        
Obsahuje: 1,7

Středa     

16.10.

Bílá káva, čaj, pomazánkové máslo 

50 g, pečivo 2 ks Obsahuje: 1,7                                     

Ragú polévka, kuře na paprice, vařená těstovina    
Obsahuje:1,7,9

Puding s 

piškoty a 

ovocem      
Obsahuje:1,7

Vaječný řízek, čaj                                 

2- chléb, máslo, vejce   Obsahuje:1,3,7,10

Čtvrtek     

17.10.   

     Bílá káva, čaj, croissant s 

čokoládou 2 ks    Obsahuje: 1,7                                     

Mrkvová polévka s hráškem, fazole na kyselo, klobása, 

sterilovaný okurek, cibulka, chléb 2 ks                                    

2- dževudž s vepřovým masem Obsahuje:1,7,9

Jogurt             
Obsahuje:7

Pomazánka z červené čočky 100 g, 

kváskový chléb 3 ks, sekaná pažitka   
Obsahuje:1,7,10

Pátek       

18.10. 

Bílá káva, čaj, tavený sýr 50 g, 

pečivo 2 ks      Obsahuje:1,7,8                                      

Pekingská polévka s masem a žampiony                                           
V1:  Sekaná pečeně, bramborová kaše, kompot                                                                      

V2: Palačinky s tvarohem a ovocným přelivem    Obsahuje: 1,3,7,9

Ovoce
Vídeňské párky, hořčice, kečup, 

pečivo 2 ks      Obsahuje:1,10

Sobota       

19.10.    

Bílá káva, čaj, karlovarská 

pomazánka 50 g, pečivo 2 ks                   
Obsahuje: 1,7                                      

Pohanková polévka, plněná kuřecí roláda, šťouchané 

brambory s mrkví, kompot  Obsahuje: 1,3,9
Ovoce   

Dušená šunka 100 g, Flora, pečivo 2 

ks, rajče 1 ks  Obsahuje:1,7

Neděle      

20.10.          
Kakao, čaj, vánočka 4 ks, máslo  

Obsahuje: 1,3,7,8

Slepičí vývar s masem a písmenky, dušená uzená 

krkovice, křenová omáčka, houskový knedlík                    

2- bešamelová omáčka   Obsahuje:1,3,9

Oplatek       
Obsahuje:1,5,6,7,8

Krémový čerstvý sýr, pečivo 2 ks, 

ledový salátek Obsahuje:1,7

2, WD - varianta pro diety V1, V2 - možnost výběru

                  Jídelní lístek od 14.10. - 20.10. 2019

Alergeny jsou označeny pod číslem 1 - 14                                                                                                                                                                       Změna jídelníčku vyhrazena!

              Snídaně 
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